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Resumo 

 
Este texto tem como objetivo pensar a construção de uma narrativa na qual o corpo seja pensado tanto como personagem quanto como um 

processo. Essa dupla concepção é possível na medida em que consideramos o corpo como algo que precisa dos encontros e das afecções que 

partilha para construir sua própria unidade. As experiências narradas neste texto têm uma peculiaridade: pertencem à pessoa que escreve o 
texto. Isto que poderia tornar o texto algo pessoalizado, escapa dessa armadilha na medida em que remete sempre à possibilidade de 

compreender as potências de um corpo que dança. Um corpo que dança não pertence a um sujeito que o domina, é o exato oposto: as 

habilidades da dança sempre põem em risco a linearidade e o domínio de um sujeito pensante e constituem uma narrativa que se expressa no 
próprio corpo. 
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Abstract 

 
This paper has the objective of thinking the construction of a narrative in which the body is thought either as a character or as a process. This 

double concept is possible insofar as we consider the body as something that needs the meetings and affections it shares in order to construct 

its own unit. The experiences narrated in this work have a peculiarity: they belong to the person writing this paper. This feature, which could 
turn the text somehow personalized, escapes this trap insofar as it always refers to the possibility of understanding the powers of a dancing 

body. A dancing body doesn’t belong to a subject that masters it. It is exactly the opposite: the dancing skills always endanger the linearity 

and the mastering of a thinking subject and the dancing skills are narratives which express themselves in the body itself. 
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